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SzerencSi PolgármeSteri Hivatal

Szerencs, Rákóczi út 89., Tel.: (47) 565-200, Fax:
(47) 565-210, E-mail: hivatal@szerencs.hu. A hi-
vatal ügyfélfogadási ideje: hétfő: 8–12 óráig;
szerda: 8–12 és 13–16 óráig; péntek: 8–12 óráig.
Fogadóórák: Koncz Ferenc polgármester:
időpont-egyeztetéssel. Dr. Egeli Zsolt alpolgár-
mester: minden hónap harmadik hétfőjén 14
órától, legközelebb június 15-én. Nyiri Tibor al-
polgármester: minden hónap harmadik kedd-
jén 14 órától, legközelebb június 16-án. Dr. Barva
Attila jegyző: minden páros hét szerdáján 8-12
óráig, legközelebb június 10-én. A fogadóórák
telefonos bejelentkezés alapján történnek a (47)
565-202-es számon.

SzerencSi JáráSi Hivatal, 
KormányablaK

Szerencs, Rákóczi út 89. Tel.: (47) 795-248, (47)
795-246, (47) 795-240 (porta). Ügyfélfogadás:
hétfő: 7–17 óráig; kedd–péntek: 8–18 óráig.

SzerencSi JáráSi Hivatal 
éS JáráSi gyámHivatal

Szerencs, Rákóczi út 63. Tel.: (47) 777-561, (47)
777-562, (70) 436-1999. Ügyfélfogadási idő: hét-
fő: 8–12 óráig és 13–16 óráig; szerda: 8–12 óráig;
13–16 óráig; péntek: 8–12 óráig.
A Rákóczi út 63-hoz tartozó vezetékes telefon-
számok csak akkor működnek, ha eléjük tárcsáz-
zák a 06 47-et!

nemzeti adó- éS vámHivatal
Szerencs, Széchenyi út 43. Tel.: (47) 361-864. Hétfő
és csütörtök 8–15 óra, péntek 8–12 óra. Miskolc,
Kazinczy út 19. Hétfő 8–18 óra, kedd és csütörtök
8–12 óra, szerda: 14–18 óra, péntek 8–11 óra.

HáziorvoSi rendelőK
I. számú háziorvosi rendelő: rendel: dr. Rohály
Judit háziorvos, főorvos. Cím: Szerencs, Jókai út
2. Tel.: (47) 362-590. Rendelési idő: hétfő: 12–16
óráig; kedd–péntek: 8–12 óráig.
II. számú háziorvosi rendelő: rendel: dr. Móré
László háziorvos. Cím: Szerencs, Rákóczi út 51.
Tel.: (47) 362-225. Rendelési idő: hétfő–kedd: 8–
12 óráig; szerda: 14–17 óráig; Ondon: 9–12 óráig;
csütörtök–péntek: 8–12 óráig.
III. számú háziorvosi rendelő: rendel: dr. Sütő
Szilveszter háziorvos, városi főorvos. Cím: Sze-
rencs, Rákóczi út 51. Tel.: (47) 362-638 (asszisz-
tens); (47) 560-016 (főorvos). Rendelési idő: hét-
fő–szerda: 8–12 óráig; csütörtök: 12–16 óráig;
péntek: 8–12 óráig.
IV. számú háziorvosi rendelő: rendel: dr. Spak
László háziorvos. Cím: Szerencs, Rákóczi út 51. Tel.:
(47) 361-203. Rendelési idő: hétfő: 8–12 óráig;
kedd: 12–16 óráig; szerda–péntek: 8–12 óráig.
V. számú háziorvosi rendelő: rendel: dr. Gál Ta-
más háziorvos. Cím: Szerencs, Rákóczi út 102. Tel.:
(47) 560-144. Rendelési idő: hétfő–kedd: 8–12
óráig; szerda–péntek: 13–16 óráig.

gyermeKorvoSi rendelőK
I. számú házi gyermekorvosi rendelő: rendel:
dr. Bodosi Csilla házi gyermekorvos. Cím: 3900
Szerencs, Rákóczi u. 51. Tel.: (47) 362-612. Ren-
delési idő: hétfő: 14–17 óráig; kedd: 8–11 óráig;
szerda: 14–17 óráig; csütörtök: 8–11 óráig; taná-
csadás: 11–13 óráig; péntek: 8–11 óráig; 13-16
óráig a hónap 2. péntekén.
II. számú házi gyermekorvosi rendelő: dr. Bob-
kó Géza házi gyermekorvos, főorvos. Cím: 3900
Szerencs, Rákóczi u. 51. Tel.: (47) 361-547. Rende-
lési idő: hétfő: 8–12 óráig, Ondi út 12.: 17-18 óráig;
kedd: 13–16 óráig, Ondi út 12.: 17-18 óráig., taná-
csadás: 10–12 óráig; szerda: 8–12 óráig, Ondi út
12.: 17-18 óráig; csütörtök: 13–16 óráig, Ondi út 12.:
17-18 óráig.; péntek: 8–12 óráig, Ondi út 12.: 17-18
óráig. Gyermekszakrendelés a rendelési időben.

FogorvoSi rendelőK
I. számú fogorvosi körzet: rendel: dr. Varga Re-
nátó fogszakorvos. Cím: 3900 Szerencs, Bekecsi
u. 10. (ESZEI). Tel.: (47) 361-758. Rendelési idő:
hétfő–szerda: 8–14 óráig; csütörtök: 13–19 óráig;
péntek: 8–14 óráig.
II. számú fogorvosi körzet: rendel: dr. Gálné dr.
Bíró Marianna. Cím: 3900 Szerencs, Rákóczi út
86. (bejárat a Petőfi utca felől). Bejelentkezni
személyesen, vagy a (20) 564-5064-es telefon-
számon lehetséges. Rendelési idő: hétfő: 10–16
óráig; kedd–szerda: 12.30–18.30 óráig; csütör-
tök–péntek: 9–15 óráig.

III. számú fogorvosi körzet: rendel: dr. Brugo-
viczky Zsolt Béla. Cím: 3900 Szerencs, Sallai út
11. Tel.: 30/330-15-55. Rendelési idő: hétfő, szer-
da, péntek: 8-14 óráig; kedd, csütörtök: 14-20
óráig.

KözPonti orvoSi ügyelet
Szerencs, Rákóczi út 51. Tel.: (47) 364-300. Disz-
pécserszolgálat: (47) 362-255. Hétköznap délután
15 órától másnap reggel 7 óráig. Hétvégén, sza-
badnapokon, munkaszüneti és ünnepnapokon
reggel 7 órától az első munkanap reggel 7 óráig.

ügyeleteS gyógySzertáraK
Május 25–31.: Oroszlán Gyógyszertár. Június 1–
7.: Alba Gyógyszertár. Június 8–14.: Tesco Gyógy-
szertár. Június 15–21.: Centrum Gyógyszertár. 

22 óra után a gyógyszertárak te-
lefonos egyeztetést követően, az ügyeletes
orvos kérésére, rendkívüli esetben biztosít-
ják a gyógyszer kiadását.

gyógySzertáraK nyitva tartáSa
Alba: Szerencs, Rákóczi út 102. Tel.: (47) 361-530.
Nyitva tartás: H–P: 8–17 óra, Szo.: 8–12 óra. Cent-
rum: Szerencs, Rákóczi út 75. Tel.: (47) 362-054.
Nyitva tartás: H–P: 7.30–19 óra, Szo.: 7.30–11.30
óra. Oroszlán: Szerencs, Bekecsi út 8. Tel.: (47)
361-433. Nyitva tartás: H–P: 8–19 óra. Szerencs:
Tesco Áruház. Tel.: (47) 560-302. Nyitva tartás: H–
Szo.: 8–20 óra, V: 8–19 óra.

állatorvoS
Szerencs Városi Állategészségügyi Centrum Kkt. 
Szerencs, Jókai utca 16. Tel.: (47) 363-330. Ren-
delési idő: hétfő–péntek: 17–19 óráig.

zemPléni múzeum
Szerencs, Rákóczi-vár. Tel./Fax: (47) 777-770. E-ma-
il: muzeum@szerencs.hu. A kiállítások általános
nyitva tartási rendje: kedd–péntek: 8–16 óráig;
szombat és vasárnap: 10–16 óráig; hétfő: zárva.

cuKormúzeum
Szerencs, Gyár u. 1. Tel.: (47) 777-772. 
Nyitva tartás: Telefonos bejelentkezés alapján.

SzerencSi művelődéSi KözPont
Szerencs, Huszárvár u. 11. (Rákóczi-vár). Tel./Fax:
(47) 362-290. Igazgató: (20) 971-0861. E-mail:
szerencsiamk@szerencs.hu.

SzerencSi művelődéSi KözPont,
Könyvtár

Szerencs, Huszárvár u. 11. (Rákóczi-vár). Tel./Fax:
(47) 362-254. Igazgató: (20) 971-0861. 

a Szerencsi Hírek ügyeleti
telefonszáma: 20/340-6089
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Nettó 105 millió forintos beruházás
eredményeként megújult Szerencsen
az egykori Hunyadi iskola mellett ta-
lálható tornacsarnok. Szerencs Város
Önkormányzata nevében Koncz Fe-
renc polgármester 2015. május 16-án
ünnepélyes keretek között avatta fel a
létesítményt, amely első sorban a két
helyi középiskola oktatási céljait szol-
gálja majd és fontos szerepet tölt be a
tíz szakosztályt működtető Szerencs
Város Sportegyesülete életében is. 

Koncz Ferenc az avatáson arra emlé-
keztetett, hogy egykor téglajegyekből 
építették a szerencsiek a csarnokot,

melynek állapota jelentősen leromlott az el-
múlt évtizedek alatt. Szerencs Város Önkor-
mányzata a világörökség részét képező To-
kaj-hegyaljai borvidékhez tartozó települé-
sek fejlesztését célzó kormánytámogatás ke-
retében a városunknak megítélt 60 millió fo-
rintot fordította a rekonstrukcióra. – Első
sorban az oktatásban tölt majd be fontos
szerepet a létesítmény. A Szerencsi Szakkép-
ző Iskolának eddig nem állt rendelkezésére
megfelelő tornaterem és a Bocskai István Ka-
tolikus Gimnázium is tudja majd használni
az épületet. Szerencs Város Sportegyesületé-
nek is nagy szüksége van arra, hogy újabb jó
felszereltségű létesítmény szolgálja a tíz
szakosztály működését – fogalmazott beszé-
dében Koncz Ferenc polgármester.

Kovács Bálint szaxofon muzsikája és dr.
Korondi Klára szavalat után a Koncz Ferenc,
valamint a kivitelezést végző Szivárvány Ép.
Építőipari Kft. ügyvezetője, Boros István vág-
ták át az avatást jelképező nemzetiszín sza-
lagot. 

Az 1983-ban épített létesítmény nettó 105
millió forintból megvalósult felújítása során
elvégezték a nyílászárók és a sportpadló cse-

réjét, az épületrész födémének hőszigetelé-
sét, és a tetőhéjazat cseréjét. A háromszintes
kiszolgáló épületrészben új vizesblokkokat,
öltözőket és szertárakat alakítottak ki.
Ugyancsak megvalósult a teljes körű épület-
gépészeti felújítás, valamint a homlokzat hő-

szigetelése. 
Az avatás utáni percekben a helyi sportélet

szolgálatába állt a Hunyadi Tornacsarnok, hi-
szen itt rendezték meg a Kelet-magyarorszá-
gi Tini Országos Súlyemelő Bajnokságot.

M. Z.

Újra a sport szolgálatában

Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Napja 
Szerencsen

A szerencsi Rákóczi-vár ad otthont
június 16-án 10 órától Borsod-Abaúj-
Zemplén megye első megyenapjá-
nak. Az egész napos program kereté-
ben a helyi kulturális csoportok mel-
lett külföldi partnermegyék is bemu-
tatkoznak.

Minden közösség életében fontosak a kö-
zös ünnepek, amelyek erősítik az összetar-
tozást, alkalmat adnak a múlt felidézésére,
a jelen értékelésére és a jövő céljainak meg-
fogalmazására. A nemzeti ünnepek mellett
számos település rendelkezik saját, általá-
ban történelmi vagy egyházi eseményhez
kötődő nappal, azonban a megyei szintű kö-
zösségi ünnep eddig hiányzott. A Borsod-
Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Köz-
gyűlése érdemesnek tartotta egy megye-
nappal is erősíteni a térség összetartozását.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye vallási
sokszínűségére tekintettel a közgyűlés egy
mindenki számára elfogadható, kohéziós
erőként működő történelmi eseményt szán-
dékozott választani megyenapnak.

Borsodhoz, Abaújhoz, Zemplénhez és Gö-
mörhöz egyaránt szorosan kötődik a nemzet
számára számos hadvezért, államférfit adó,
a XVII-XVIII. században Felső-Magyarország
legjelentősebb főnemesi családjává magát
felküzdő, előnevében is megyénkhez kötődő
Felsővadászi Rákóczi család. II. Rákóczi Fe-
renc a történelmi Zemplén vármegyéhez tar-
tozó Borsiban született, aki e család egyik
legjelentősebb tagja volt. A nagyságos feje-
delem kíséretével 1703. június 16-án a Ve-

reckei-hágónál lépett Magyarország terüle-
tére, és a kuruc felkelés szabadságharccá fej-
lődött, amelyben a kezdetektől a befejezésig
aktívan részt vettek a zempléni, abaúji, bor-
sodi és gömöri katonák ezrei.

A közgyűlés úgy ítélte meg, hogy június
16-a alkalmas arra, hogy erősítse a megyei
tudatot és a megyénkben élők közös ünnep-
ként tekintsenek rá. Mindezek alapján 2014.
július 2-ai ülésén a II. Rákóczi Ferenc által
vezetett szabadságharc kirobbanásának
napját, június 16-át Borsod-Abaúj-Zemplén
Megye Napjává nyilvánította.

Az első megyenapot 2015. június 16-án
10 órai kezdettel a szerencsi Rákóczi-vár-
ban rendezik meg, amelyre a szervezők sze-
retettel várnak minden érdeklődőt. A belé-
pés ingyenes.

A megyenapon a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Értéktárba felvett értékekkel is meg-
ismerkedhetnek a látogatók.

A rendezvényen a megye hagyományőrző
csoportjain kívül a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Önkormányzat több külföldi partne-
re is bemutatkozik, illetve további kulturális
és szórakoztató együttesek lépnek fel. Kö-
zöttük üdvözölhetjük a megyénk hírnevét
öregbítő Pál Dénes énekest. A rendezvény
keretében rendőrségi és tűzoltó bemutatót
is megtekinthetnek az érdeklődők.

A megyenap méltó zárásaként este Mora-
vetz Levente – Balásy Szabolcs – Horváth
Krisztián „A Fejedelem” című rock musical-
jét adják elő a várudvaron.

Forrás: http://www.baz.hu
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Javában tart a település virágosítása, egyre
színesebbek a város közterületei. A Szerencsi
Városgazda Nonprofit Kft. április utolsó har-
madában kezdte el a munkálatokat. Idén
több mint 300 ezer tő egynyári virágot, 15
ezer darab balkonnövényt, és több mint 100
ezer tő szántóföldi palántát állított elő a cég.

Amegszokott helyszíneken kívül új részek is
megszépülnek: a Bocskai és a Dózsa György
utca eleje közötti területen elkészült egy

sziklakert, amit virágok, fű és cserjék díszíte-
nek majd, ezenkívül a málenkij robot emlék-
mű köré szintén virágágyások kerülnek. Va-
szily Miklós városi főkertész érdeklődésünkre
elmondta, hogy idén is meghirdetik a Virágos
Magyarországért mozgalmat, melynek fő
szempontja, hogy a városi létesítmények, kü-
lönösen az iskolák és óvodák környékén
mennyi virág van elhelyezve, ezért arra ösz-
tökélik az intézményeket, hogy a maguk ere-
jéből ültessenek növényeket, s ehhez termé-
szetesen a Szerencsi Városgazda Nonprofit
Kft. biztosítja a szaporító anyagot. A szakem-
ber arról is tájékoztatta lapunkat, hogy a kö-
zelmúltban virág értékesítést hirdettek az in-
terneten, melynek eredményeként eddig több
mint 700 ezer forint árbevételre tett szert a
városi cég.

Idén is virágos lesz a város

Hamarosan indulnak a hétéves eu-
rópai uniós finanszírozási ciklus gaz-
daságfejlesztési és innovációs, illetve
vidékfejlesztési programjai. Előbbi
legfontosabb célkitűzése a munka-
helyteremtés, míg utóbbi a mezőgaz-
dasági vállalkozások versenyképessé-
gének növelésére törekszik. 

Ezek kapcsán kaptak meghívást a tele-
pülésünkön élő vállalkozók és civil
szervezetek vezetői május 21-re a Rá-

kóczi-vár lovagtermébe, ahol a megjelent
szakemberek tájékoztatást adtak a benyújt-
ható pályázatokról. A konzultáción részt vett
dr. Mengyi Roland országgyűlési képviselő és
Koncz Ferenc polgármester is.

Az eseményen el-
hangzott, hogy a cé-
ges struktúra lesz a
legmeghatározóbb
a gazdaságfejleszté-
si és innovációs pá-
lyázatok esetében:
kiemelt szerepet
kapnak a kis- és kö-
zépvállalkozások,
amelyeknél fontos
szempont a hosz-
szabb távon bizo-
nyított jó működés
legalább kettő, de
inkább három le-
zárt üzleti évvel, to-
vábbá az, hogy az éves nettó árbevétel ne
lépjen túl egy bizonyos határt, emellett lé-
nyeges a mérlegfőösszeg is. Új céggel is lehet
majd pályázni, de a tulajdonosnak meg kell
felelnie azoknak a kritériumoknak, amelyek
alapján vállalkozása életképes lehet. A vidék-
fejlesztési programmal kapcsolatban szó volt
a korábbi ciklusban indult fiatal gazdák in-
duló támogatásáról, amely keretében 18 és
40 év közötti agrár végzettségű szakembe-

rek igényelhetnek legfeljebb 12 millió forint
vissza nem térítendő juttatást. A pályázónak
vállalnia kell, hogy a mezőgazdasági tevé-
kenységet 5 éven keresztül egyéni vállalko-
zóként, valamint főtevékenységként végzi, il-
letve részt vesz a program keretében szerve-
zett képzésen. Ezzel a lehetőséggel még jú-
nius 1-ig lehet élni. A következő hétéves terv
pályázatai várhatóan az esztendő második
felében kerülnek kiírásra. R.P.

Vállalkozói fórum a fejlesztés jegyében

Jelentősen, 230 ezerrel nő azon bölcsődés és óvodás gyermekek száma, akik szep-
tembertől ingyenesen kapnak napi háromszori étkezést – mondta Novák Katalin, az
Emberi Erőforrások Minisztériuma család- és ifjúságügyért felelős államtitkára.

Az államtitkár az M1 aktuális csatorna műsorában óriási emelkedésnek nevezte a vál-
tozást, jelezve, hogy azoknak is térítésmentesen jár majd az étkezés, akik eddig féláron ju-
tottak hozzá.

Megerősítette, hogy az érintettek körébe tartoznak a nagycsaládosok, a tartósan beteg
vagy fogyatékkal élő gyermekek és testvéreik, valamint azon családok is, ahol a jövedelem
nem haladja meg az egy főre eső havi nettó 90 ezer forintot. Ez például két óvodáskorú gyer-
meket nevelő család esetében 2015. szeptember elsejétől átlagosan mintegy 15 000 Ft meg-
takarítást jelent.

Novák Katalin tájékoztatása szerint a kormány "nem turkál az emberek zsebében", ön-
bevallásos alapon kell nyilatkozatot tenni a jogosultságról. Szólt arról is, hogy a szeptem-
beri kezdés miatt már az idei évre 3,5 milliárd forint többletforrást állít be a kormány a
költségvetésbe. Forrás: MTI, EMMI

230 ezerrel több gyermek étkezhet ingyen
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„Emlékezzünk nagy időkről!” cím-
mel nyílt kiállítás május 18-án a
Zempléni Múzeumban, az első világ-
háború eseményeinek századik évfor-
dulója és a múzeumi világnap alkal-
mából. A tárlaton – amely a szerencsi
mellett a makói József Attila Múzeum,
az orosházi Szántó Kovács János Terü-
leti Múzeum és a budapesti Kresz Gé-
za Mentőmúzeum anyagából állt ösz-
sze – többek között korabeli képesla-
pok, egyenruhák, használati tárgyak,
kitüntetések, harci eszközök és egy
százéves mentőszekér kapott helyet.
A látogatók augusztus elejéig tekint-
hetik meg a világégés relikviáit.

Akiállítást Nyiri Tibor alpolgármester
nyitotta meg, aki beszédében hangsú-
lyozta, hogy az ilyen alkalmak kiváló

lehetőséget adnak arra, hogy a diákok meg-
ismerhessék a múlt fontos pillanatait, s az ér-
tékválsággal küzdő, virtuális közösségi tér-
ben élő fiatalság is magáénak érezhesse a
ránk bízott történelmi hagyatékot. Debrődi
Gábor, a Kresz Géza Mentőmúzeum igazgató-
ja az általuk felkínált mentőszolgálati szekér-

rel kapcsolatban meg-
jegyezte: a legfonto-
sabb, hogy az emberek
minden korban és po-
litikai rendszerben
biztonságban érezzék
magukat, abban a tu-
datban éljenek, mely
szerint az ország bár-
mely pontján őrző sze-
mek vigyáznak rájuk.
Az esemény hangula-
tát Ringer István táro-
gatójátéka és Nagy Jó-
zsef szavalata tette
még emelkedettebbé.

Fazekasné Majoros Judit, a Zempléni Mú-
zeum igazgatója a tárlat létrejöttével kapcso-
latban megosztotta lapunkkal, hogy minden-
képpen meg akartak emlékezni a világháború
eseményeiről, és úgy döntöttek, a legfonto-
sabb történések évfordulóján teszik ezt meg:
1915 májusában a magyar hadsereg offenzí-
vát indított, hogy a betörő oroszokat kiszorít-
sa az országból – sikerrel jártak. Az igazgató
kiemelte, hogy januártól májusig megszállás

alatt volt Zemplén vármegye felső négy járá-
sa, ahol óriási pusztítást végeztek a benyo-
muló csapatok. – Arra törekedtünk, hogy
megmutassuk, mennyiben érintette a világ-
égés Szerencs és a vármegye lakosságát: igye-
keztünk összegyűjteni mindent, ami a váro-
sunkhoz kapcsolódik, megmutatjuk a beso-
rozást, a hadbavonulást, a helyi közösség re-
akcióját, valamint azt, hogyan vett részt a te-
lepülés a sebesültek mentésében – mondta el
Fazekasné Majoros Judit. R.P.

Szerencs Város Önkormányzata idén
is csatlakozott a TeSzedd! nevű orszá-
gos megmozduláshoz, s az „Eséllyel a
jövőbe” – Gyermekesély program a
szerencsi kistérségben című TÁMOP-
projekt közreműködésével szemétsze-
dési akciót szervezett május 15-ére és
16-ára a település belterületére. A kez-
deményezéshez óvodások, diákok és
pedagógusok, valamint helyi önkéntes
csoportok is csatlakoztak.

ANapsugár és a Gyárkerti óvoda cse-
metéi az udvaron, illetve az épület 

közelében ténykedtek, a Rákóczi
Zsigmond Református Általános Iskola az in-
tézmény mögötti füves részt igyekezett meg-
tisztítani, a Bolyai János Katolikus Általános
Iskola tanulói a várkertet vizsgálták át, a

Bocskai István Katolikus Gimnázium fiataljai
pedig Szerencs számos pontján végeztek ta-
karítást. A fenyvesben, illetve a Hidegvölgy
utca környékén civil csoportosulások gyűj-
tötték a hulladékot. Az akcióban több mint
ötszázan vettek részt Szerencsen.

A gimnáziumban Nyiri Tibor köszöntötte
a körútra induló önkéntes diákokat, és be-
szédében kiemelte, hogy a saját szemetünket
nekünk kell eltakarítanunk, de erről sokan
megfeledkeznek, s ezért különösen fontosak
az ilyen megmozdulások. Az alpolgármester
hozzátette, hogy bizakodásra ad okot az
utóbbi időben tapasztalható növekvő kör-
nyezettudatosság: egyre többen eszmélnek
rá, hogy az elszórt hulladék nem csupán esz-
tétikai problémát jelent, hanem az élővilágot
is veszélyezteti. R.P.

Akció környezetünk tisztaságáért

A világégés szerencsi emlékei

A Szerencsi Városgazda Nonprofit Kft.
értesíti a lakosságot, hogy Szerencs Város
Önkormányzata megbízásából 2015. má-
jus 4-étől megkezdték a településen tar-
tott ebek összeírását, ami várhatóan 2015.
augusztus 31-éig tart. A társaság kéri a ku-
tyatulajdonosokat, hogy segítsék a mun-
kát, készítsék elő a jószágok oltási köny-
vét, mivel az összeírás során szükség lesz
az abban rögzített adatokra.

Megkezdődött
az ebösszeírás
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2016 az adócsökkentés éve lesz
2015. május 29.

Kevesebb adó, kevesebb illeték,
magasabb fizetés. Erről szól Magyar-
ország 2016-os költségvetése, mely-
nek terveit a jobb tervezhetőség érde-
kében közel egy évvel korábban, még
májusban a Parlament elé terjeszti a
kormány. Minderről dr. Mengyi Ro-
land országgyűlési képviselő beszélt
Szerencsen, a Koncz Ferenc polgár-
mesterrel közösen megtartott sajtó-
tájékoztatón.

Amunka ünnepén, május 1-jén hívta ta-
lálkozóra a sajtó képviselőit dr. Men-
gyi Roland. A térség országgyűlési

képviselője szerint várhatóan még májusban
benyújtja a kormány a 2016. évi pénzügyi
tervezetet a Parlament elé. Mint elhangzott,
az elmúlt öt év gazdálkodása bebizonyította,
hogy jó úton jár a jelenlegi kabinet, stabilizá-
lódott a magyar gazdaság. A GDP, azaz a brut-
tó hazai össztermék arányszáma pozitív
irányba fordult, az ország iránti bizalom egy-
re erősödik, ami a nemzetközi hitelminősíté-
seknél is tetten érhető. A 2016-os esztendő is
az adócsökkentés éve lesz, melyben a legfon-
tosabb, hogy a magyar családok, és vállalko-
zások is előrébb léphessenek – fogalmazott
dr. Mengyi Roland, majd bejelentette: 2010-
ben, amikor a több sávos adórendszer után a
16%-os, egy kulcsos személyi jövedelemadót
vezette be a magyar országgyűlés, ez összes-
ségében 600 milliárd forintot hagyott az em-
bereknél. 2016-ban további 1%-os csökken-
tés várható, ezzel újabb 120 milliárd forint
marad a magyar családok kasszájában.

A honatya szerint a családi adókedvez-
mény 2011-es bevezetése ezer milliárdot ha-
gyott az emberek zsebében, ennyivel többet
tudtunk gyermekeinkre, élelmiszerre költe-
ni. 2016-tól tovább emelkedik a kétgyerme-
kes családok kedvezménye, ami összességé-
ben 15 milliárd forintos tehercsökkentést je-
lent számukra.

Ugyancsak elhangzott, hogy a tervek sze-
rint a sertés tőkehús ÁFA-ja 27%-ról 5%-ra
csökken, mellyel további 25 milliárdos adó-
mérséklést érhet el a kormány. Kevesebb
lesz, bizonyos esetekben meg is szűnik az ál-
lami közszolgáltatások díja, mely mintegy 10
milliárdos terhet vehet le a magyar családok
válláról. Dr. Mengyi Roland úgy vélte, ezek
direkt kormányzati beavatkozások annak ér-
dekében, hogy a dolgozó emberek fizetése
emelkedni tudjon 2016-ban is. – Kevesebb
adó, kevesebb illeték, magasabb fizetés – ez-
zel a hármas jó hírrel zárta gondolatait a
képviselő. 

Koncz Ferenc, Szerencs polgármestere úgy
fogalmazott: településünk számára is rend-
kívül pozitív dolog, hogy majd egy évvel a

2016-os költségvetés elfogadása előtt már
tudjuk tervezni a következő esztendőt. Ez
azért is örömteli, mert az előző években az
volt a jellemző, hogy egyik napról a másikra
kellett élnünk, azon gondolkodni, hogy a ko-
rábbi években felhalmozott adósságállo-
mányt hogyan tudja a város túlélni, és ter-
vezni a következő esztendejét – mondta a vá-
rosvezető. – Mi is követjük a kormányzat po-
litikáját. Olyan intézkedésekre kerülhetett
sor már az elmúlt évben is, amit kevesen hit-
tek el: 2014-ben nullára csökkentettük a
kommunális adót Szerencsen, amivel közel
négyezer helyi háztartásnak tudtunk segíte-
ni. Ezt a vállalásunkat 2015-ben is képesek

vagyunk tartani, és a helyben élő családok
számára biztosítjuk azokat a kedvezménye-
ket, melyeket tavaly elindítottunk és enged-
mények várhatók a hulladékszállítás terüle-
tén is. Koncz Ferenc szerint a városban olyan
jellegű munkahelyteremtő beruházások va-
lósulhatnak meg a jövőben, melyek megélhe-
tést biztosítanak az itt élőknek, másrészt a
város adóbevételeit is növelhetik. – Szerencs
számára a munkahelyteremtés és az adó-
csökkentés jelentheti azt az utat, mely az itt
élőknek megélhetést, perspektívát, a jövőbe
vetett hitet jelenti – hangsúlyozta Szerencs
polgármestere.

M. Z.

Kereskedőknek a vasárnapi zárvatartásról

Tájékoztatjuk a Szerencs közigazgatási te-
rületén kereskedelmi tevékenységet folyta-
tókat, hogy 2015. május 9-én hatályba lépett
a kiskereskedelmi szektorban történő vasár-
napi munkavégzés tilalmáról szóló 2014. évi
CII. törvény módosítása.

A jogszabály alapján a kiskereskedelmi te-
vékenységet folytató üzletek hétköznap és
szombaton 4.30 óra és 22 óra között tarthat-
nak nyitva, vasárnap és munkaszüneti napo-
kon nem nyithatnak ki. 

A törvény hatálya a kiskereskedelmi tevé-
kenységre terjed ki, függetlenül attól, hogy
ezen tevékenységet állandó jelleggel vagy
esetenként, állandó vagy időszakonként vál-
tozó helyszínen folytatják.

Kiskereskedelmi tevékenységet üzletben
csak a törvény által lehetővé tett nyitvatar-
tási időben lehet folytatni!

A törvény hatálya nem terjed ki: a gyógy-
szertárak nyitva tartására; a közforgalmú
vasúti és autóbusz pályaudvarok területén
kialakított üzlet nyitva tartására azzal, hogy
kétség esetén a jegyző – a pályaudvar üze-
meltetőjével egyetértésben – határozza meg
azt, hogy a pályaudvar területe meddig ter-
jed; az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV.
törvényben meghatározott egészségügyi in-
tézmények területén történő kereskedelmi
tevékenységre; a piacon, továbbá helyi ter-
melői piacon folytatott kereskedelmi tevé-
kenységre; a vásárokon folytatott kereske-
delmi tevékenységre; az üzemanyagtöltő-ál-
lomások nyitva tartására; a kereskedelmi jel-
legű turisztikai szolgáltatási tevékenységre;
a szálláshelyen végzett kereskedelmi tevé-
kenységre; a kereskedelmet kiszolgáló szol-
gáltató tevékenységre; a vendéglátásra; a
kulturális tevékenységet és a fürdő szolgál-
tatást kiszolgáló kereskedelmi tevékenység-

re; automatából történő értékesítésre.
Felhívjuk a kereskedők figyelmét, hogy a

törvény alapján az adventi vasárnapokon
4.30 óra és 22 óra, december 24-én és dec-
ember 31-én 4.30 óra és 12 óra továbbá min-
den naptári év egy tetszőleges vasárnapján
4.30 óra és 22 óra között nyitva tarthatnak. 

A nyitvatartási szándékát a kereskedő kö-
teles előzetesen a kereskedelmi hatóságnak
(a kereskedelmi tevékenység helye szerinti
települési önkormányzat jegyzőjének) leg-
alább 15 nappal korábban bejelenteni!

A törvény értelmében a kizárólag pékárut
és tejterméket árusító üzletek kiskereskedel-
mi napokon 4.30 óra és 22 óra között, vasár-
nap és munkaszüneti napokon 4.30 óra és 12
óra között; valamint az újságot árusító üzle-
tek és a virágboltok vasárnap és munkaszü-
neti napokon 4.30 óra és 12 óra között tart-
hatnak nyitva.

Újságot árusító üzlet: az az 50 négyzetmé-
tert meg nem haladó árusítótérrel rendelkező
üzlet, amelyben a keletkező árbevétel legalább
kétharmada újság, napilap, folyóirat, periodi-
kus kiadvány értékesítéséből származik.

Virágot árusító üzlet: az a 150 négyzetmé-
tert meg nem haladó árusítótérrel rendelke-
ző üzlet, amelyben a keletkező árbevétel leg-
alább kétharmada vágott virág (vágott zöld),
illetve cserepes dísznövény értékesítéséből
származik.

Az az üzlet, melynek árusítótere a 200
négyzetmétert nem haladja meg, az általá-
nos zárva tartási időszakban is nyitva tart-
hat, ha az általános zárva tartási időszakban
kizárólag az üzletben kereskedelmi tevé-
kenységet folytató egyéni vállalkozó, egyéni
cég tagja, vagy gazdasági társaság legalább
egyötöd tulajdoni hányaddal rendelkező ter-

folytatás a 7. oldalon.



Rendkívüli ülésen határozott a kép-
viselő-testület a Szerencsi Idősek Ott-
hona energetikai fejlesztését célzó pá-
lyázatról, a Hunyadi Sportcsarnok üze-
meltetésére pedig a Szerencsi Város-
üzemeltető Nonprofit Kft.-t jelölte ki.

Szerencs Város Önkormányzatának
2015. május 12-én megtartott rendkí-
vüli ülésén Szabó Lászlóné, a polgár-

mesteri hivatal városfejlesztési osztályveze-
tője ismertette, hogy a helyhatóság 2014-ben
nyújtott be pályázatot a Szerencsi Idősek Ott-
hona “A” épületének energetikai fejlesztésére,
mely első sorban napelemek, napkollektorok
beépítését, a kazán és a nyílászárók részleges
cseréjét tartalmazta. Mint elhangzott, a 127,5
millió forintos igénnyel szemben a Környezet
és Energia Operatív Program irányító hatósá-
ga csökkentett, 117 milliós támogatást ítélt
meg. E szerint a fejlesztés megvalósításához
10,5 millió forintos saját erőt kellene hozzá-
tennie az önkormányzatnak, és számolni az-
zal is, hogy a terv műszaki tartalma nem a le-
goptimálisabb, amely nem csökkentené az
épület energiaveszteségét. Az osztályvezető
szerint a testületnek arról kell döntenie: vál-
lalja-e a szükséges önrészt, figyelembe véve,
hogy a jövőben lesznek ennél sokkal kedve-
zőbb pályázati lehetőségek, melyektől e fej-

lesztés esetén eleshet az önkormányzat.
Koncz Ferenc hangsúlyozta: jogi és admi-
nisztrációs aggályok léptek fel a projekttel
kapcsolatban. Mindezeken túl olyan informá-
ció jutott el hozzá, mely szerint hamarosan
újabb pályázati források nyílnak meg, melyek
segítségével az intézmény teljes energetikai
fejlesztését meg lehet majd oldani. Dr. Egeli
Zsolt úgy vélte: aggályos, hogy a tárgyalt terv
alapján a kazán cseréje mellett maradnának
a 30 éves radiátorok, a nyílászárók cseréje is
csak részben oldódna meg. Ilyen hiányos mű-
szaki tartalommal nem támogatja a fejlesz-
tést. Dr. Takács István osztotta az alpolgár-
mester véleményét, s hozzátette: ez a pályá-
zat csak félmegoldás lenne. Kiss Attila is
egyetértett, nem teljes körű a terv, nem tar-
talmazza az épület szigetelését sem. Előre
nem látott körülmény továbbá, hogy tízmilli-
ós önrészre lenne szükség. A képviselő-tes-
tület végül kilenc szavazattal hozott döntést:
tekintettel arra, hogy a beadott pályázat nem
nyújt mindenre kiterjedő megoldást az épü-
let energiahatékonysági korszerűsítésére,
nem támogatják a saját forrás biztosítását.

A továbbiakban dr. Barva Attila jegyző elő-
terjesztésére határozat született arról, hogy
az önkormányzat a Szerencsi Városüzemel-
tető Nonprofit Kft.-t jelöli ki a Hunyadi Sport-
csarnok üzemeltetésére. Koncz Ferenc egyet -

értett a javaslattal, s hozzátette: felveszik a
kapcsolatot a Szerencsi Szakképző Iskolát
működtető Klebelsberg Intézményfenntartó

Központtal, mivel ezt a sportlétesítményt is
leginkább ennek a szervezetnek kellene ke-
zelnie a jövőben oly módon, hogy a város
mintegy 70 milliós befektetése megtérüljön.

Ugyancsak a jegyző ismertette, hogy az
“Országos Egyesület a Mosolyért” Közhasznú
Egyesület a közelmúltban elektronikus levél-
ben kereste meg Szerencs Város Önkormány-
zatát azzal, hogy a miskolci gyermekkliniká-
nak egy darab anyatej összetétel-vizsgáló be-
rendezést szeretnének átadni, melynek érté-
ke nettó 900 ezer forint, ehhez kérik a város
egyszeri, százezer forintos támogatását. Kiss
Attila azt javasolta: a határozatba is foglalják
bele, hogy konkrétan hová kerülhet ez az ösz-
szeg. Dr. Sütő Szilveszter szerint is fontos
meggyőződni arról, hogy valóban a miskolci
intézet részesüljön a támogatásból. Dr. Egeli
Zsolt azt tette szóvá: sokat hallani napjaink-
ban arról, hogy bizonyos alapítványok a be-
folyt összeg akár 70%-át is saját finanszíro-
zásukra használják fel. Azt kérdezte dr. Barva
Attila jegyzőtől: van-e tudomása arról, hogy
az igényelt összeg milyen részben jutna el
közvetlenül a támogatotthoz? Dr. Takács Ist-
ván úgy fogalmazott: a levél írója még arra
sem méltatta az önkormányzatot, hogy sze-
mélyesen jöjjön el Szerencsre. A képviselő
úgy vélte, a kérelem tartalma nyelvtanilag is
kifogásolható, véleménye szerint egy orszá-
gos egyesület nevében elvárható lenne, hogy
annak képviselője helyes magyarsággal fogal-
mazzon meg egy ilyen kérelmet. Visi Ferenc
is azon a véleményen volt, körültekintően
kell eljárni, meggyőződni arról, hogy biztosan
jó helyre kerül a város pénze. Dr. Korondi Klá-
ra úgy fogalmazott: hiszek abban, hogy ezek
jó célok és így tudjuk együtt segíteni a beteg
gyermekeket. Koncz Ferenc megnyugtatásul
közölte: csak akkor írja alá a tárgyalt támo-
gatási szerződést, ha egyértelművé válik,
hogy a pénz odakerül, ahová szánja az önkor-
mányzat. M. Z.
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Döntés pályázatról és a sportcsarnok-üzemeltetésről

Az Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Természetvé-
delmi Felügyelőség, valamint a Magyar Bányászati és Földtani
Hivatal Miskolci Bányakapitánysága 2015. április 1-től beol-
vadt a kormányhivatalba. Két további szerv – a Magyar Állam-
kincstár B.-A.-Z. Megyei Igazgatósága és az Országos Egészség-
biztosítási Pénztár részlegesen integrálódott. Előzőtől a csa-
lád- és lakhatási támogatásokkal kapcsolatos ügyek, míg az
egészségbiztosítási pénztártól a baleseti megtérítési eljárások,
az üzemi balesetekkel kapcsolatos eljárások, az anyatej elszá-
molásával és a keresőképtelenséggel összefüggő felülvizsgála-
tok ügyeinek intézése kerültek át a kormányhivatalba – olvas-
ható B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal közleményében.

Szervezeti átalakulás
kormányhivatalnálfolytatás a 6. oldalról

mészetes személy tagja, vagy az előzőekben felsoroltak segítő családtagja
folytatja a kereskedelmi tevékenységet. 

A kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzési tila-
lomtól eltérő nyitva tartási engedély iránti kérelmét a tevékenység vég-
zésének megkezdése előtt 5 nappal kell a Szerencsi Polgármesteri Hivatal
adóügyi osztálya felé (3900 Szerencs, Rákóczi út 89.) ügyfélfogadási idő-
ben (hétfő 8–12 óráig, szerda 8–12 óráig, 13–17 óráig, pénteken 8–12
óráig) írásban bejelenteni. A kérelmet évente ismételten be kell nyújtani.
A szükséges nyomtatvány a www.szerencs.hu honlapról letölthető.

A korábban kiadott vasárnapi nyitva tartásra vonatkozó engedély a
törvény hatályba lépését követően hatályát veszti.

dr. Barva Attila 

jegyző

Kereskedőknek a vasárnapi 
zárvatartásról
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Tizenkettedik alkalommal várja a
természetjárás szerelmeseit a Kiss
Attila Emléktúra. A szerencsi Sziget
Alapítvány által szervezett program
célja, hogy ápolja a fiatalon elhunyt
gimnáziumi igazgatóhelyettes emlé-
két és népszerűsítse a sportjellegű
természetjárást. A 12. emléktúra
2015. június 6-án reggel 8 órakor in-
dul a szerencsi Rákóczi-vártól. Útvo-
nal: Szerencs, Rákóczi-vár – Árpád-
hegy – Hidegvölgy Monok – monoki
Zápor-tározó – Ingvár – Nagyrépás –
Megyaszó – megyaszói református te-
mető – megyaszói pince falu. A táv kb.
18 km, szintemelkedés kb. 100 méter.

Arésztvevői Monokig jelzett turista
úton, utána jelöletlen terepen halad-
nak. A programon mindenki saját fe-

lelősségére vesz részt, a Monokon, valamint
a célban is frissítővel várják a résztvevőket.
Javasolt felszerelés: bejáratott túrabakancs
(túracipő), tartalék zokni, esőköpeny, kulacs
víz, egészségügyi csomag, sapka a nap ellen.
A résztvevők rossz idő esetén is elutaznak a
megyaszói temetőbe és elhelyezik a megem-
lékezés virágait. Aki úgy dönt, hogy Monok-
tól nem akarja folytatni az utat, a Megyaszó-
ra történő átszállításáról gondoskodnak a
szervezők. A résztvevők különjárati autó-
busszal utaznak vissza Szerencsre. A szeren-
csi Sziget Alapítvány minden érdeklődőt sze-
retettel vár!

Újra indul 
a Kiss Attila
Emléktúra

Hatodik alkalommal rendezték
meg Szerencsen a Tokaj-hegyaljai
Cserkészhadijáték és Országos Cser-
késznapot. A Rákóczi-várban és kör-
nyékén tartott április 25-ei találkozó-
ra több mint ötszáz cserkész érkezett
a régióból és az ország számos pont-
járól. Az esemény mindenki számára
nyitott volt, így a számos bemutató-
nak, foglalkozásnak, játéknak és kon-
certnek köszönhetően igazi családi
programon vehettek részt a látogatók
ezen a derűs szombati napon.

Adélelőtti megnyitón Koncz Ferenc
polgármester köszöntötte a jelenlé-
vőket, aki szerint a cserkészek tevé-

kenysége követendő példa lehet fiatalok és
idősebbek számára is, hiszen mindenkinek
tudnak valamit tanítani a hazaszeretetről, a
múlt tiszteletéről, a környezettudatosságról,
a természeti kincsek megóvásáról. Buday
Barnabás, a Magyar Cserkészszövetség or-
szágos elnöke ismertette, hogy ugyanebben
az időpontban egyéb helyeken is tartanak
cserkésznapot – Szerencsen több mint ötszá-
zan, országszerte megközelítőleg kétezren
vettek részt az összejövetelen. Elhangzott to-
vábbá, hogy hazánkban 11 ezer tagot tarta-
nak nyilván, és mintegy ötvenezerre tehető
azoknak a száma, akik valamilyen formában
kötődnek a cserkészethez. Az elnök elmond-

ta, hogy azért szervezik április 24-ére vagy
ahhoz közeli időpontban az eseményt, mert
sárkányölő Szent Györgyre emlékeznek, aki
római kori katona és keresztény mártír volt
– ő rá szeretnének hasonlítani a cserkészek.
Buday Barnabás végül arra biztatta a részt-
vevőket, hogy a fizikai igénybevétel mellett
lelkileg is növekedjenek, ismerkedjenek, kös-
senek barátságokat.

A programok sora a színháború nevű tö-
megvetélkedővel kezdődött, majd kézműves
foglalkozások, népi játékok, kötélpálya, kere-
kesszékes sport, vakvezető kutyás feladatok,
tradicionális íjászat, légpuskás lövészet, lé-
zercsata, rekeszmászás, az Országgyűlési Őr-
ség bemutatója, magyar harcművészeti de-
monstráció és még sok érdekesség várta a
kicsiket és nagyokat egyaránt. A késő dél-
után kezdődő könnyűzenei koncerteken a
Hungarica, a Warning, a Roxxon és a Mér-
földkő szórakoztatta a közönséget.

Bodnár László, az 1220. Szent Imre herceg
cserkészcsapat parancsnok-helyettese, vala-
mint a rendezvény egyik fő szervezője la-
punknak elmondta: a cserkészet lényege,
hogy az emberek testvéri közösségként éljék
meg ezt a tevékenységet, ami nagyon jó ösz-
szekovácsoló erő a gyermekek, de a felnőttek
számára is, ráadásul rengeteg hasznos isme-
retet nyújt, melyeket kamatoztatni lehet az
élet minden terültén. R.P.

Cserkészek találkoztak 
Szerencsen

Verseny a néhai horgász emlékére
Lakatos Dénes nyerte az idei Spisák

Lajos Horgász Emlékversenyt, amit
április 19-én rendeztek meg a szeren-
csi Homokos-tónál.

A negyvennyolc nevezőt Koncz Ferenc pol-
gármester köszöntötte, majd pisztolylövésre
indult a verseny. A megmérettetés 12 órakor

ért véget, majd az összesítés után megszüle-
tett a végeredmény.

Felnőtt kategória: 1. Lakatos Dénes (14,88
kg); 2. Kuti Ádám (13,06 kg); 3. Csóka Zoltán
(12,80 kg); 4. Tóth János (12,33 kg); 5. Ördög
Zsolt (11,40 kg). Női kategória: 1. Sashalminé
Hornyák Gabriella (1,10 kg); 2. Bodó Józsefné

(0,91 kg). Ifjúsági kategória: 1. Pallagi Roland
(0,63 kg). Gyermek kategória: 1. Bernáth Mi-
lán (4,19 kg); 2. Kiss Nándor (0,82 kg). A leg-
nagyobb halat 3,37 kilogrammal Lakatos Zol-
tán, a legkisebbet pedig Bodó Józsefné fogta.
A legtöbb, összesen 82 darab hallal Bernáth
Milán büszkélkedhet. R.P.
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„Néhány esztendeje, itt kezdődött számomra a tárogatózás. Meghallottam, hogy a Rákóczi-várban találkoznak a hangszer
művelői, beleszerettem és azonnal készíttettem magamnak egy ilyen zeneszerszámot. Még abban az évben volt a tárogatós
világtalálkozó, ahová már én is eljutottam, azóta állandó résztvevője vagyok ezeknek az eseményeknek.” Ezzel a gondolattal
idézte 2013-ban, egy vele készült interjúban az ősi magyar hangszerrel való barátsága kezdetét Ringer István. Napjainkban
már távolabbi vidékeken is szerencsi tárogatósként ismerik, de a helyiek tudják: az egykori esztergályos tanuló egész életében
kétkezi munkával kereste kenyerét. Pista bácsi a napokban ünnepelte 70. születésnapját.

– A legfontosabb, az egészség. Hála Istennek az megvan. Ami még ezen kívül
szükséges, azt a két kezemmel megteremtem magamnak – így fogadott Pista bá-
csi, amikor születésnapján meglátogattam, és hogyléte felől érdeklődtem. Aki
közelebbről ismeri tudja, a ma már nyugdíjas szakember leginkább otthoni mű-
helyében tartózkodik szívesen, látogatásomkor is a munkapad mellett találtam.
– Isten éltesse Pista bácsi! – mondtam, majd rövid beszélgetésünk után néhány
nappal, újra kopogtattam a műhely ajtaján.

– Két dolog ismert munkásságából: elismert esztergályos és vasipari
szakember hírében állt, és a muzsika. Bár ez utóbbi csak nyugdíjas korá-
ban teljesedett ki igazán. 

– Így igaz. Életem nagy részét fémek között, műhelyekben töltöttem. Esztergá-
lyos tanuló voltam Diósgyőrben, 1960-ban szabadultam az iskolából, majd haza-
kerültem az akkori Vas- és Fémipari Vállalathoz. A katonaság után a bekecsi TSZ-
ben, aztán a Cukorgyárban dolgoztam évtizedeken át. Az utolsó években egy fia-
talabb kollégával vállalkozást indítottunk, főként kőfaragó, ipari gépeket építet-
tünk. A dolog érdekessége, hogy ez után is bejártunk a gyárba dolgozni, külsős-
ként, megrendelésre végeztük ugyanazt a munkát, mint korábban. Nem tartott
sokáig, mert 2005-ben döntöttem: felhagyok a vállalkozással, és nyugállományba
vonulok. Ekkor vettem magamnak az első tárogatót, ami éppen tíz éves. 

– Miért tartotta fontosnak, hogy zenéjével nyíltan hirdesse a nemzeti ér-
tékeket, akár egy politikai mozgalom mellett is?

– Köztudott volt a régi időkben, hogy a szorgalmas embertől van mit, és lehet
is elvenni. Nagyapámat és apámat nem egyszer, nem kétszer fosztották ki az ak-
kori hatalom emberei. Amikor apámnak már semmije sem maradt az öt gyer-
mekén kívül, akkor elvitték málenkij robotra. Ennyi pofont nem igazán bír ki egy
család úgy, hogy büszke legyen arra a társadalmi rendszerre, melyben mindez
megtörténhetett. A rendszerváltás időszakában sokan voltak, akik nem tudták
mit, de valami mást szerettek volna. Én is közéjük tartozom.

– Már nyugdíjas volt, amikor tárogatójával először közönség elé állt.
Mégis mi vezérelte a színpadra?

– Talán az, hogy volt mondanivalóm. Nem vagyok az a fajta ember, aki szereti
mutogatni magát, de a tárogatómmal át tudom adni az embereknek a gondola-
taimat úgy, hogy közben nem szólok egyetlen szót sem.

– Hogyan telt a 70. születésnapja?
– Makacs ember vagyok, nem szeretem magam ünnepelni, de bevallom, a csa-

ládomnak sikerült meglepnie. A feleségem, gyermekeim titokban nagyon készül-
tek, és nem kis munka árán cipeltek el az ünnepi vacsorára.

Örülök, hogy megéltem a hetvenet, mert nem fáj sehol. Tagadhatatlan azonban,
hogy feleségem, gyermekeim és családjaik nagy meglepetést szereztek nekem, el-
halmoztak a szeretetükkel, s bevallom, nagyon jól esett. Mindezek ellenére most is
azt mondom, nem az én hetvenedik életévem a fontos, hanem az a sok jó, ami idén
megtörtént a családunkban: a fiam ledoktorált, kinevezték múzeum igazgatónak,
egyetemre jár a lányom, jogosítványt kapott a nagy unokám, Németországban járt
a középső unokám, a legkisebb zenét tanul. Mit akarjak még? Mi kell ennél több?

Az utolsó mondatoknál mintha bepárásodott volna Pista bácsi szemüvege. Mi
volt az oka? Talán az, hogy közben István fia doktorrá avatásának fotóit nézegette
és azt az albumot, amit Gabriella lánya, veje és unokái készítettek a jeles évfor-
dulóra.                                     Muhi Zoltán

Hetven éves a szerencsi tárogatós

Ringer István 2014-ben a közművelődés területén végzett önkéntes tár-
sadalmi tevékenységéért Szerencs Város Közszolgálatáért kitüntetést ve-
hette át Koncz Ferenc polgármestertől. Ugyancsak az elmúlt év októberé-
ben Török Dezső, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés elnöke alko-
tói díjat adományozott az idén hetven esztendős szerencsi tárogatósnak.



Egészségfejlesztés
A fenti címmel tartottak programokat Bo-

lyai János Katolikus Általános Iskolában, a di-
ákok tanórák közötti testmozgásos felada-
tokban, egészséges élelmiszerek megismeré-
sére és elkészítésére irányuló szakkörökön,
a helyes test- és szájhigiénés szokások kiala-
kítását támogató programokon, iskolakert-
gondozásban, sérülés-megelőzési órákon,
valamint egészségfejlesztési célú kommuni-
kációs eseményeken vettek részt.

Diákok koncertje
Huszonöt tanuló mutatkozott be április

16-án a Rákóczi iskolában megrendezett nö-
vendékhangversenyen. A művészeti képzés
versenyekre készülő diákjai a koncerten sza-
badon választott és kötelező zeneszámokat
adtak elő.

Csecsemőgondozási vetélkedő

A Magyar Vöröskereszt szerencsi szerveze-
te idén is megrendezte felmenő rendszerű
csecsemőgondozási versenyét, melynek a Rá-
kóczi Zsigmond Református Általános Iskola
adott otthont. Az április 16-ai megméretteté-
sen az alapfokú oktatási intézmények között
első helyen végzett – és ezzel tovább jutott a
megyei versenyre – a Rákóczi iskola, második
lett a Bolyai János Katolikus Általános Iskola,
harmadik a megyaszói Mészáros Lőrinc Álta-
lános Iskola, negyedik pedig a bekecsi II. Rá-
kóczi Ferenc Általános Iskola.

Bölcsödék napja
A Bölcsődék Napja alkalmából Angyal

Györgyné intézményvezető meglátogatta a
szerencsi intézmény dolgozóit, és köszönetet
mondott nekik áldozatos munkájukért,
amely során a három év alatti kisgyermekek
testi és lelki fejlődéséről gondoskodnak.

Német vetélkedőn a bolyaisok
Ebben a tanévben is megrendezte a rátkai

Német Nemzetiségi Általános Iskola a körze-
ti német versenyt, ahol április 22-én nyolc
csapat mérte össze tudását „húsvét – Ostern”
témában. A Bolyai János Katolikus Általános
Iskolát Jámbor Luca (6.a), Képes Petra (6.a),
Molnár Gergő (7.b) és Szabó Gergő (8.a) osz-

tályos diákjaink képviselték. Felkészítő taná-
ruk Kissné Nagy Angelika volt.

Kiváló angolosok

A London Bridge országos angol nyelvi
verseny döntőjét 2015. május 10-én rendez-
ték meg Budapesten, ahol kiválóan szerepel-
tek a szerencsi Rákóczi iskola diákjai. A ha-
todikos évfolyam 128 fős mezőnyében Os-
vay-Szabó Balázs első, Kovács Péter harma-
dik helyezést ért el. Az ötödikesek között
Pankotai Zoltán országos hatodik lett. Felké-
szítő tanáruk, Tamás Mária volt. 

Vonós és pengetős hangverseny
Vonós és gitártanszaki koncertet szervez-

tek a Rákóczi iskolában. Az április 22-ei
hangversenyen a művészeti képzés növendé-
kei mutatták be tudásukat egymásnak, a szü-
lőknek és az iskolavezetésnek. A zenei ese-
ményen komolyzenei darabok csendültek fel
hegedűn, csellón és gitáron.

Rajz tanulmányi verseny
A közelmúltban rendezték meg a Miskolc

és térsége regionális rajz tanulmányi ver-
senyt, ahol a Kurucz Gergő második helye-
zést ért el. Sóvári Armand és Sztankovics Za-
lán a negyedik helyen végeztek, ötödik lett
Vincze Kinga. Valamennyien a szerencsi Rá-
kóczi Zsigmond Református Általános Iskola
diákjai. Felkészítő tanáruk: Derda Péterné.

„Csendesnap”
„Csendesnapon” vettek részt május 14-én a

Rákóczi iskola tanulói és pedagógusai. A vallási
program célja volt, hogy a hívek meglássák Is-
ten áldásait és Krisztus szeretetét, illetve közös

tevékenységek, előadások, beszélgetések, játé-
kok, kirándulások által jobban megismerked-
jenek, közelebb kerüljenek egymáshoz. Az ese-
ményen dr. Börzsönyi József nyugalmazott es-
peres és Börzsönyi Józsefné lelkipásztor isten-
tiszteletet tartott a tanintézmény diákjainak.

Környezetvédelem
A Föld napja alkalmából szervezett progra-

mokat április 22-én a Rákóczi iskola. A diákok
plakátokat készítettek, melyeken a bolygónk
megóvására felhívó jelszavakat, felkiáltásokat
tüntettek fel, valamint hulladékból alkottak
kreatív tárgyakat. Délután több mint 120 ta-
nuló népszerűsítette a kerékpározást, míg a
többiek diabemutatót készítettek, totót töltöt-
tek ki, aszfaltrajzversenyen vettek részt, illetve
filmet tekintettek meg a környezetvédelem
jegyében.

Idegen nyelvi hét
Német-francia nyelvi hetet rendeztek a

Bocskai István Katolikus Gimnáziumban. A
tanintézmény diákjai indulhattak szépkiejtési
és országismereti versenyen, plakátot készít-
hettek, illetve próbanyelvvizsgát is tehettek
szóban és írásban. A többnapos program zárá-
saként díjazták a legjobban teljesítő tanulókat:
szépkiejtésben első helyen végzett Krajnyák
Enikő, 2. Toplenszki Zalán, 3. Visnyánszki Dal-
ma. Az országismereti vetélkedő győztese a 11.
a osztály lett.
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Előadással egybekötött zárórendezvénynek adott otthont május 14-én a Szerencsi Pol-
gármesteri Hivatal. Az „Eséllyel a jövőbe” – Gyermekesély program a szerencsi kistérségben
elnevezésű projektben megvalósult, informatikával a hátrányos helyzetű tanulók felzár-
kóztatásáért című munkatervben hat környékbeli iskola vett részt, másfél éven keresztül
összesen 24 pedagógus foglalkozott intézményenként 40 hátrányos helyzetű tanulóval.

A kezdeményezés célja a felzárkóztatás volt: ezáltal a diákok megismerkedtek többek
között az interaktív tábla használatával, melynek köszönhetően játékos formában tanul-
hatták a magyar nyelv és irodalom, illetve a matematika tárgyakat, melyekből korábban
gyengébben teljesítettek társaiknál. R.P.

2015. május 29.

Informatikával a felzárkóztatásért

Három hét az iskolákban



Tizenegyedik alkalommal, tizenkét
csapat részvételével rendezte meg ál-
talános iskolásoknak meghirdetett
olvasottsági versenyét május 9-én a
Kiss Attila Alapítvány. A Bocskai Ist-
ván Katolikus Gimnáziumban meg-
tartott hagyományos eseményre a fi-
ataloknak Fekete István: A koppányi
aga testamentuma című regényéből
kellett felkészülniük.

A tudáspróbára vállalkozó diákokat és kí-
sérőiket Zemlényi Zoltán kuratóriumi elnök
köszöntötte, majd Sándorné Lakatos Mari-
ann pedagógus vezetésével hozzáláttak a fe -

ladatokhoz a Bodrogke-
resztúrból, Csobajról, Le-
gyesbényéről, Megyaszó-
ról, Szerencsről, Taktahar-
kányból, Taktakenézről és
Tarcalról érkezett iskolá-
sok. A teljesítményeket öt-
fős zsűri értékelte, amely-
nek az elnöke Komáromi
Sándor főiskolai tanszék-
vezető, tagjai pedig Szabó
Árpád megbízott tankerü-

leti vezető, dr. Egeli Zsolt alpolgármester, a
kuratórium titkára, Takács Istvánné nyugal-
mazott tanár és Réti Zsuzsanna pedagógus
voltak. A vetélkedőn a Rákóczi Zsigmond Re-
formátus Általános Iskola tanulói bizonyul-
tak a legfelkészültebbnek, őket követték a
megyaszói Mészáros Lőrinc Körzeti Általá-
nos Iskola és a Bolyai János Katolikus Általá-
nos Iskola növendékei. A diákok Mikszáth
Kálmán: A fekete város című könyvét kapták
ajándékba, amely a jövő évi verseny alapjául
szolgál majd. R.P.
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Rendben lezajlottak az írásbeli érettségi vizsgák Szerencs
két középfokú oktatási intézményében. A Bocskai István Ka-
tolikus Gimnáziumban 192 tanuló ült a padokba, közülük
57-en vállaltak emelt szintű megmérettetést. A diákok ma-
gyar nyelv és irodalomból, matematikából, történelemből,
angol és német nyelvből, biológiából, kémiából, földrajzból,
informatikából, belügyi ismeretekből, fizikából, ügyvitel és
marketingből bizonyíthattak. A Szerencsi Szakképző Isko-
lában 60 tanuló vizsgázott középszinten, ők magyar nyelv
és irodalomból, matematikából, történelemből, angol és né-
met nyelvből, valamint informatikából adtak számot tudá -
sukról.

A szóbeli érettségi vizsgák a tanév befejezését követően
június 15-én kezdődnek és június 24-ig tartanak.

R.P.

2015. május 29.

Az „Eséllyel a jövőbe” – Gyermek -
esély program a szerencsi kistérségben
című TÁMOP-projekt keretében május
13-án, illetve 14-én takarították és ren-
dezgették a Simai Ifjúsági Tábor terü-
letét a Bocskai István Katolikus Gimná-
zium diákjai. A tizenöt önkéntes sep-
rűkkel, lapátokkal, kapákkal, metszőol-
lókkal ellátva szépítgette a hamarosan
átadásra kerülő, részlegesen felújított
létesítmény környezetét, miközben a
Szerencsi Városüzemeltető Nonprofit Kft. munkatársai is dolgoztak a terület rendezésén.

A koppányi aga testamentuma

Diákok szépítették az ifjúsági tábort

Sipos Noémi, Bocskai István Katolikus Gimnázium
Összességében nem volt nehéz az érettségi, én

ilyenre számítottam. Magyarból, történelemből és né-
metből középszinten vizsgáztam, matematikából pe-
dig emelt szinten. Számomra a legnehezebb az iroda-
lom volt, a legkönnyebb pedig a matematika, ami nem
csoda, hiszen ez a kedvenc tárgyam. Úgy érzem, a vizs-
gák jól sikerültek, persze a tényleges eredményeket
majd június 2-án tudom meg. Tanáraink nagyon jól
felkészítettek minket, minden tantárgyból írtunk több
próbaérettségit is. A Miskolci Egyetem Gazdaságtudo-

mányi Karán szeretnék tovább tanulni pénzügy és számvitel szakon.

Vass Csaba, Szerencsi Szakképző Iskola
Az írásbeli érettségi nem volt túl körülményes, de

egy picit könnyebbre számítottam. Magyar nyelv és
irodalomból, történelemből, matematikából, angolból
és informatikából vizsgáztam. Bár a matematika fel-
adatoknál adódtak nehézségeim, nem találtam vé-
szesnek a számonkéréseket, különösen az angolt, ami
nekem mindig is gördülékenyen ment. A felkészülés
során az iskolában a kijelölt tanórákon különféle pél-
dákat oldottunk meg, és természetesen otthon is gya-
koroltam. Szerintem a várakozásaimnak megfelelően

teljesítettem. Továbbtanulási terveim között első helyen a Kőbányai Zenei
Stúdió ütős tagozata szerepel, de ha az nem sikerül egyből, akkor valami-
lyen OKJ-s képzésben szeretnék részt venni.

Túl az írásbeli érettségin
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Szerencs és környékén

Akkumulátorok és töltések

Vásárláskor a használt
akkumulátort beszámítjuk

a legolcsóbban!

ingyenes bevizsgálása!

1000-4000 Ft értékben.

AkkumulátorokAkkumulátorok
a világszínvonalú Ca/Ca technológiával.

AkcióAkció
egész évben!

Szerencs, Kassa út 4.

Telefon: 20/981-6065.
(37-es főút)

BOSCH

Vasúttörténe-
ti relikviákból
és mozdonyok-
ból álló kiállítás
volt látható má-
jus 8. és 10-e kö-
zött Szerencsen. 

A kettős tárla-
ton a látogatók
betekintést nyer-
hettek a vasuta-
sok hétköznapja-

iba: a múlt tárgyi emlékei – régi menetrendkönyvek, utasítások, lámpák,
egyenruhák, fényképek, mozdonymodellek, makettek, különféle pálya-
fenntartási eszközök – a Rákóczi-vár színháztermében kaptak helyet, a
ma is használatban lévő dízel- és villanyvontatók pedig a vasútállomáson
várták az érdeklődőket, akik kívül-belül megcsodálhatták a járműveket.

A Mozdonyvezetők Országos Szakszervezete szerencsi tagcsoportja
és a Miskolc környéki vasútvonalak című közösségi oldal szerkesztői ál-
tal megrendezett eseményt Koncz Ferenc polgármester nyitotta meg, aki
Bakos Csaba, a MÁV-START Zrt. miskolci Területi Személyszállítási és
Vontatási Igazgatóság vezetője társaságában kihirdette az általános is-
kolásoknak kiírt vasúti témájú rajzpályázat eredményét. Alsó tagozatos
helyezések: 1. Radics László (4. osztály); 2. Szatmári Kristóf (1. osztály);
3. Gondek Tímea (1. osztály). Felső tagozatos díjazottak: 1. Balogh Ferenc
(6. osztály); 2. Koseczki Enikő (5. osztály); 3. Veréb Máté (5. osztály).

R.P.

Vasúttörténeti 
relikviák és mozdonyok Június 1. hétfő: Magyar Hősök Napja 

16 óra: I. és II. világháborús emlékmű (Szerencs, Rákóczi út 93.).
Beszédet mond Koncz Ferenc polgármester, a műsorban közremű-
ködik a Rákóczi Zsigmond Református Általános Iskola. Ökumeni-
kus imát mondanak: Dr. Börzsönyi József nyugalmazott református
esperes, Csejoszki Szabolcs görög katolikus parókus, Darvas László
római katolikus plébános 

17 óra: Ond, ravatalozó, az I. és II. világháború áldozatainak em-
léktáblája. Beszédet mond Danyi László önkormányzati képviselő,
imát mond dr. Börzsönyi Józsefné református lelkész. A műsorban
közreműködik a Hegyalja Pedagógus Kórus.

Június 2–9. Ünnepi könyvhét a szerencsi könyvtárban: könyv-
vásár, amnesztia, ingyenes beiratkozás, könyvtári óra középisko-
lásoknak, könyvajánló.

Június 4. csütörtök 16.30 óra : Nemzeti Összetartozás
Napja: Megemlékezés a trianoni békediktátum 95. évfordulóján.
Helyszín: Szerencsi országzászló (Rákóczi út 89.). Beszédet mond
Koncz Ferenc polgármester, közreműködik Kontra László (szavalat),
Ficsor Ivett (ének) és a szerencsi művészeti iskola növendékei.

Június 4. csütörtök 19 óra: Portugál – tragikomédia palóc
nyelven. Szabadtéri színházi előadás a Kassai Thália Színház elő-
adásában. Helyszín: Rákóczi-vár udvara.

Június 16. kedd: Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Napja:
Egész napos kulturális és szórakoztató programok a Rákóczi-vár-
ban.

Június 15-19.: Napközis sakktábor a Rákóczi-várban
Június 22-27.: Kolompos tábor és népzenei fesztivál a Rá -

kóczi-várban.

Programajánló
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Hazánkban 1931 óta ünneplik a
gyermeknapot, amely ekkor még egy
hétig tartott, és a neve is Gyerekhét
volt. 1950 óta már csak egy napos, és
május utolsó vasárnapján tartják.

Városunkban a gyerekek, mint manap-
ság, úgy egykoron is nagyon sok kez-
deményezés ötletadói vagy éppen fő-

szereplői voltak. Az 1894-ben induló nagy-
szabású fásítási programnak aktív résztvevői
voltak, melynek során a közadakozásból ösz-
szegyűlt pénzből a Fő utcán 400 db, a Hu-
szárvár utcában 120 db akácfát ültettek el. A
kipusztult és kitört fák helyére a millennium
évében a monoki uradalom erdésze Razgha
Dezső közvetítésével, Hodinka Mihály ura-
dalmi főügyész adományából újabb ezer cse-
metét kapott a város fásítására. Az ifjúság
ezen kívül egy emlékkövet és köré a hét nem-
zetség fejeit megörökítő fácskát ültetett. Ezt
a helyet a város minden részéről jól látható
helyen, az Árpád-hegyen, a zsidó temető
észak-keleti alsó részén jelölték ki. Árpád és
a hét nemzetség fejeit megörökítették az elő-
dökben Álmos, Előd, Ond, Kund, Tas, Huba és
Töhötöm képében, akácfák alakjában és egy
emlékkőben. 

Más területen, például a természetvéde-
lemben is kivették részüket a gyerekek. Ma-
dárvédő Ligát alakítottak, melynek célja lett
a madár-bántalom megbüntetése. Ha felnőtt
embereket láttak madarakat üldözni, meg-
fogni, vagy üzletszerűen kalitkában tartani
azonnal feljelentették a hatóságnak. Így az-
tán a gyermekek vérébe ivódott a madárvé-
delem, és az iskolából kikerülve nem volt
szándékukban az éneklő madarakat befogni,
és a piacon árulni. 

A háborús években leventesapkás lányok
és fiúk indultak el, hogy cigarettát gyűjtse-
nek azoknak, akik messze Oroszországban
harcoltak. A bájos zöldsapkás kislányok ké-
résének ellenállni senki sem tudott. Minden-
kinek ott függött a kabátján a zöld, piros,
vagy szürke jelvény, mintegy hangosan
mondva: „Testvér én már adtam, adjál te is!”
És 1942-ben mindenki adott: 3 8150 darab
cigarettára valót gyűjtöttek össze leventéink.
A következő évben, a szerencsi leventeegye-
sület tisztelgett a hősök emlékének és a ma-
gyar szellemnek, amikor megrendezte Le-
ventenapját. Tábori mise volt a hősök kert-
jében, ahol Balogh István római katolikus lel-
kész mondott megkapó beszédet, majd 11
órakor a levente ifjúság a hősi szobor előtt
tisztelgett, itt folyt le a fogadalomtétel is. Dél-
után sportverseny volt a laktanyában, este
pedig változatos, gazdag műsorú levente tá-
bortűz a hősök kertjében.

Derűs percek is akadtak az iskolában, fő-

leg, ha beleolvasunk a diákok által írt „Téli
örömök, téli bánatok” című dolgozatokba: „A
szegény ember szobájában hideg a levegő.;
Nagy kincs máma a szappan. Azért nemigen
szégyen, ha sok a piszkos ember.” 

Az ifjak ezen jótéteményeit a város gyerek-
nap szervezésével hálálta meg. Korukat meg-
előzve, már 1909-ben gyereknapot rendez-
tek a diákok számára, melyet a szerencsi ál-
lami iskola a gróf Szirmay füzesében tartot-
tak. „A több száz főre menő iskolás gyermek

zászlók alatt zeneszó mellett vonult ki a füzes-

be, ahol derűs jókedvvel mulatott a késő alko-

nyi órákig. A mulatságon a szülők és a tanügy

barátai közül is számosan megjelentek.” A ké-
sőbbi évek gyereknapjait általában az Árpád-
hegyen, a fenyvesben tartották változatos
programok és színes látványosságok kereté-
ben. A hegy tetejéről a szemet gyönyörköd-
tető kilátás, a természet nyújtotta nyugalom,
a tiszta levegő már önmagában is minden
gyerek és felnőtt számára elérhető remek ki-
kapcsolódást biztosított.

O.Z.M.
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Gyerekek a múlt században

Leskó Imre

Tavaszi felhívás!

Legyetek szerelmesek végre!

Napba, Holdba, vízözönbe,

Szárazra rágott csontvázba,

Vázában kínlódó virágba.

Legyetek szerelmesek újra!

Nem kell gyűrűt húzni ujjra!

Az érzés legyen új mámor,

Lője belétek nyilát Ámor.

Nem uszítok. Távol áll tőlem.

Ifjú már úgyse lesz belőlem.

De bennem a szív! A lélek!

Még mindég több, mint temérdek!

Száradjon tinta benn a tollban,

szenvedjek bűzös akolban,

onnan nézzek ki az égre,

szerelmesek csillagos egére.

Aki nem tudja, mi ez az érzés,

annak élete lassú elvérzés.

dr. Gaál Ernő

Albert Einstein 
öregkori vallomása

Remete vagyok, 

Önkéntes remete.

Bezárkóztam magányomba,

Nagyvilágtól elfelejtve.

Bölcsességem, ha volt,

Elfutott.

Hírnevem, ha volt,

Átkozott.

Többet ér egy jó kertész

Keze munkája,

Mint űzött életemnek

Ámokfutása.

Bényei Vera

Felelet

Mint cseppnyi mézben 

a szorgos méhcsalád,

Aránylik munkája a percnek,

Úgy gyűlik össze benned

A meg nem ígért ígéreteknek

Megvalósult csillagcseppje.

Holdfényes erdőn járunk.

Fehér lepedőn hálunk,

S rohan velünk a perc,

A megnemcsókolt csók.

Mit kívánhatnék.

Mit meg nem teszel,

Hiába osztol, veszel,

Vagy te a sorsom,

S vagyok a jobbik éned.

Kossárik Nándor

Mégis

Kétely, átok és gyanakvás

oly sokszor vert a porba minket.

Balga beszédek szemfedele

majd eltakarta szíveinket.

Vágyak, álmok, és remények

oly sokszor sáros sírba hulltak.

Álnok hiteknek harangjai

már temetésre is kondultak.

Öröm, mosoly és akarás

ezerszer tűnt már céltalannak.

Aranyat tettünk sárrá, földdé,

s szívünk köveket vélt aranynak.

Kínok, könnyek ölő súlyát

szívünkbe rejtve csak cipeltük.

S bolond kábának kikiáltva

jövőnket mégis hinni mertük!

A Hegyaljai Alkotók Társulása versei
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Bronzérmesek 
a sakkozók

2015. május 29.

A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei I. osztályú sakk csapat-
bajnokság április 12-én befejeződött. A szerencsi együttes Sá-
rospatakon vendégszerepelt és 7,5-4,5 arányú győzelmet ara-
tott, ezzel III. helyezést értek el, azaz bronzérmet szereztek a
bajnokságban. Az eredmény elérésében a következő játéko-
sok vettek részt: dr. Barva Attila; Ág Norbert; Tóth Levente;
Medvegyné Balogh Emese; Oleár László; Szalay Balázs; Ba-
logh László; Gurály László; ifj. Balogh Imre; Újházi Dávid; Ba-
logh Imre; Jakab János; dr. Belinszky Sándor; Cseppely János;
Samók Csaba; dr. Csider Andor; Gál László; Deák Tamás; Tóth
Adrián; Döme Aladár; Tóth Zoltán.

Országos sportesemény helyszíne
volt 2015. május 16-án a felújított Hu-
nyadi tornacsarnok, ahol Szerencs Vá-
ros Sportegyesülete megrendezte a
Kelet-magyarországi Súlyemelő Tini
Országos Bajnokságot.

A Hunyadi tornacsarnok ünnepélyes ava-
tása után Koncz Ferenc polgármester nyitot-
ta meg az eseményt, melyre hazánk keleti ré-
gióiból közel negyven ifjú sportoló érkezett
Szerencsre. A városvezető hangsúlyozta:
büszke vagyok arra, hogy településünkön
ilyen eredményes súlyemelő szakosztály mű-
ködik. Azzal, hogy a kötelező sorkatonai szol-
gálat megszűnt hazánkban, még inkább kie-
melt szerepet kap a sport – fogalmazott
Koncz Ferenc, s örömét fejezte ki, hogy az át-
adott létesítményben ilyen színvonalas, or-
szágos versenynek adhat otthont városunk.

Serdülő, valamint Kölyök I-II. kategóriák-
ban léptek dobogóra a hazai súlyemelő után-
pótlás reménységei. A délutáni eredmény-
hirdetésen kiderült, hogy a Szerencs VSE fi-
ataljai közül Csipkés István (serdülő, 50 kg-
os súlycsoport, 75 kg-os összteljesítmény)

ezüstérmet szerzett. Takács Máté a legjobb
kölyök korcsoportú versenyzőnek járó kü-
löndíjat vehette át. Az érmeket Nyiri Tibor
alpolgármester adta át.

Réz Attila, a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei
Súlyemelő Szövetség alelnöke, a versenybi-
zottság elnöke elégedett volt a fiatalok teljesít-
ményével és örömmel szólt a remek szerve-
zésről. – Szerencsés helyzetben voltunk, mert
Fekete Diána és Morvai Zoltán kiválóan előké-
szítették a programot és büszkék vagyunk ar-

ra, hogy súlyemelő versennyel nyílt meg ez a
szép csarnok – hangsúlyozta Réz Attila.

Fekete Diána is elégedetten szólt az ese-
ményekről: jó érzés számunkra, hogy ilyen
szép programot rendezhettünk – fogalma-
zott, majd a helyi súlyemelésről szólva meg-
jegyezte: szakosztályunk az országos rang-
lista 13. helyén áll. Szeretnénk a létszámot
bővíteni, első sorban utánpótlás korú fiata-
lokra számítunk, de szeretettel várjuk a mo-
zogni vágyó felnőtteket is. M. Z.

Hazai győzelem
Mezőkeresztes gárdáját fogadta április 26-

án Szerencs Város Sportegyesületének női
kézilabdacsapata. A Kulcsár Anita Sportcsar-
nokban a szerencsi lányok nagy lendülettel
játszottak, a védelem is remekül teljesített, s
ez végül meghozta a győzelmet: Szerencs
VSE – Mezőkeresztes VSE 27-25 (16-13).

Bajnokhoz méltó siker
A bajnoki év utolsó mérkőzését játszotta

2015. április 26-án a Szerencs VSE NB III-as
asztalitenisz-csapata. Ezúttal a harmadik he-
lyen álló Útfestők Apagy III. otthonába utaz -
tak, ahol bajnokhoz méltó küzdelem után 8-
10 arányú szerencsi siker született.

Női labdarúgás
Tiszalúc együttesét fogadta a Szerencs VSE

női labdarúgócsapata 2015. május 3-án a Kul-
csár Anita Sportcsarnokban, együttesünk kivá-
ló játékkal 9-1 arányban nyerte meg a találko-
zót. Helgert Gréta öt, Ács Tünde három, Dudás
Evelin pedig egy góllal járult hozzá a sikerhez.

Nem sikerült ilyen jól a 15. forduló. A Sze-
rencs VSE női futballcsapata 2015. május 16-

án Kurityán együttesét fogadta a Tatay Zoltán
Ifjúsági Sporttelepen, ahol a vendégek 1-3 ará-
nyú győzelmet arattak.

Vereség idegenben
Idegenben szenvedett vereséget a bajnokság

27. fordulójában városunk labdarúgócsapata.
A Szerencs VSE 2015. május 17-én Tiszakará-
don lépett pályára, ahol a házigazdák 1-0
arányban nyerték meg a találkozót. Szerencs a
tabella második helyről várja a folytatást.

U19-es együttesünk kiválóan vette a tiszaka-
rádi akadályt. Az ifik Nagy Ádám és Vinnai Pat-
rik (2) góljaival 0-3 arányban nyerték meg a
mérkőzést és ezzel előre léptek a tabella ne-
gyedik helyére.

Figyelemreméltó eredményeket értek el a közel-
múltban városunk sportlövő tehetségei. Bukovszky
Péter (fotónkon) és Gombos Levente május 2-án és
3-án Pécsen versenyeztek, az Európa Bajnokságra
utazó csapat válogatásának első fordulóján. Levente
a szabadpuska 50 méteres, 60 lövéses fekvő számá-
ban kilencedik lett, Péter pedig kiemelkedő teljesít-
ménnyel – 617,9 köregységgel – megnyerte az ifjú-
sági mérkőzést, így az első helyről várhatja a döntőt.

A szabadpuska 50 méteres, 3x40 lövéses összetett versenyben Péter a ne-
gyedik pozíciót szerezte meg, innen indul a második fordulóba. R.P.

Szerencsi sportlövő sikerek

Kelet-magyarországi Súlyemelő Tini Országos Bajnokság

Két hét sporteseményei



Öt megyéből és a kárpátaljai Bereg-
szászról is érkeztek ifjú birkózók a
2015. május 2-án Szerencsen meg-
rendezett Görcsös József Emlékver-
senyre. A Szerencs Város Sportegye-
sületének birkózó szakosztálya által
szervezett eseményre 157 gyermek,
diák, kadett és junior korosztályú
sportoló, összesen 16 csapat adta le
nevezését.

Az immár második alkalommal megtartott
torna elsődleges célja volt, hogy emléket ál-
lítson Görcsös Józsefnek, a szerencsi szárma-
zású birkózó mesteredzőnek, s nem utolsó
sorban versenyzési lehetőséget biztosítson
a diákolimpiára készülő sportolóknak.

A Kulcsár Anita Sportcsarnok küzdőterén
157 ifjú birkózó sorakozott fel május 2-án
délelőtt, amikor Nyiri Tibor alpolgármester,
a Szerencs VSE elnöke üdvözölte a jelenlévő-
ket, majd Koncz Ferenc kívánt eredményes
küzdelmet a résztvevőknek. A polgármester
hagyományosan a szerencsi csokoládét aján-
lotta a gyermekek figyelmébe, a felkészítők-
nek, szülőknek pedig azt javasolta: kóstolják
meg a település és a térség kiváló borait. Dr.
Szinay Attila, a Földművelésügyi Minisztéri-
um jogi és igazgatási ügyekért felelős helyet-
tes államtitkára, a Diósgyőri Birkózó Klub el-
nöke úgy fogalmazott: szemmel látható,

hogy a birkózás igazi
otthonra talált Szeren-
csen. Megemlékezett ar-
ról, hogy Görcsös József
keze alatt sok száz gyer-
mek tanulhatta meg a
birkózás alapjait, s azt
kívánta minden fiatal-
nak: ti is olyan sportolók
legyetek, akikre emlé-
kezni fog az utókor.

Szerencs Város Sport-
egyesülete 15 fővel ér-
kezett a megmérettetés-
re. Illésy László vezető-
edző három-négy éremre számított, s mint a
délutáni eredményhirdetésen bebizonyoso-
dott, várakozása nem volt alaptalan: birkó-
zóink három arany, négy ezüst és két bronz
éremmel fejezték be a viadalt. A csapatver-
senyben első helyen végzett a Diósgyőri Bir-
kózó Klub, második lett a kárpátaljai Bereg-
szász, Szerencs a harmadik helyen zárta a
napot. Hazai eredmények: Golopi József (ju-
nior, 76 kg) 1. hely; Molnár Olivér (diák I., 46
kg) 1. hely; Koroknay Gábor (gyermek II., 45
kg) 1. hely; Golopi Gergő (kadett, 63 kg) 2.
hely; Molnár Panna (gyermek I., 26 kg) 2.
hely.; Nagy Kristóf (diák I., 35 kg) 2. hely;
Olasz Milán (gyermek II., 20 kg) 2. hely; Oláh

Márk (kadett, 76 kg) 2. hely; Szomráki Se-
bestyén (gyermek II.) 3. hely; Szomráki Ág-
nes (gyermek II., 20 kg) 3. hely.

A legeredményesebb szerencsi versenyző
Molnár Olivér lett. Az ünnepélyes eredmény-
hirdetésen a díjakat dr. Szinay Attila, Nyiri
Tibor és dr. Egeli Zsolt alpolgármesterek ad-
ták át. Illésy László így értékelte a napot: so-
kan gratuláltak nekünk a verseny szervezé-
séért, amiért köszönetet mondok a szülők-
nek és a Szerencsi Polgármesteri Hivatal
munkatársainak. Jó hangulatú, jól szervezett,
eredményes program van mögöttünk, úgy
érzem, mindenki kellemes emlékekkel távo-
zott Szerencsről. M. Z.
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Országos döntőben 
a szerencsi kosarasok

Kiváló eredmények a II. Görcsös József Emlékversenyen

A Rákóczi Zsigmond Református Általános Iskola D4-es, azaz 15
éves, vagy annál fiatalabb korosztályú kosárlabdacsapata részt vett
a diákolimpia országos elődöntőjén. A Kulcsár Anita Sportcsarnok-
ban megrendezett május 12-ei eseményen a régió négy bajnoka, Bor-
sod, Heves, Nógrád és Szabolcs megye győztes együttesei mérkőztek
meg egymással. A szerencsi fiúk remek formában léptek pályára, s
ennek köszönhetően megnyerték a kuparendszerű találkozót, ahol
Salgótarján és Nyíregyháza gárdája felett diadalmaskodtak, így be-
jutottak az országos döntőbe, amit június 5. és 7-e között tartanak
Debrecenben. R.P.

Közel ötszáz nevező részvételével rendeztek erőemelő versenyt
2015. május 16–17-én Szerencsen. A Kulcsár Anita Sportcsarnok-
ban megtartott viadalon fekvenyomás, felhúzás és guggolás ver-
senyszámokban mérték össze a tudásukat a sportolók. 

A WPC Magyar Bajnokságként meghirdetett nyílt kvalifikációs
versenyt Koncz Ferenc, Szerencs polgármestere és Freimann Sán-
dor a Magyar Profi Erőemelő Liga elnöke nyitották meg. Ezt köve-
tően vette kezdetét az erőpróba. A résztvevők között volt a kétna-
pos viadal főszervezője, a fotónkon is látható szerencsi Fazekas Já-
nos, akit éppen 250 kilogrammos guggolás gyakorlata közben si-
került lencsevégre kapnunk. M. Z.

Erős emberek 
a sportcsarnokban
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SZIVÁRVÁNY-ÉP KFT.SZIVÁRVÁNY-ÉP KFT.

betongyártás
mixeres kiszállítás
tehergépkocsi kiszállítás
igény szerint betonpumpával
ADK autódaru bérbeadás

Minősített
keverőből,
minősített

beton!

Minősített
keverőből,
minősített

beton!

Zsalukő közvetlenül a gyártótól,
a legolcsóbban!

Zsalukő 20-as
Zsalukő 25-ös
Zsalukő 30-as
Zsalukő 40-es
Béléstest EB60/19

238 Ft/db
250 Ft/db
288 Ft/db
363 Ft/db
250 Ft/db

Szállítás darus,
vagy platós tehergépkocsival

Szerencs, Huszárvár u. 26. Tel.: 20/930-9674, 47/361-104

INGATLANINGATLAN
Szerencs központjában, mégis
csendes és nyugodt környezetben
egy modern, 140 m2-es hasznos
alapterületű, mediterrán típusú ház,
valamint ugyanitt 600 m2-es külön
bejáratú építési telek eladó. Érd.:
20/348-9548. (9-12)
Eladó Monokon vállalkozásra vagy
összeköltöző nagycsaládok részére
alkalmas ingatlan, melynek alapte-
rülete 2893 m2. Érd.: 30/299-0801.
(9-10)
Szerencs-Ond, Ady utca 22. szám
alatt családi ház eladó, ugyanitt
2×600 öl földterület szintén eladó.
Érd.: 31/322-8008. (9).
Legyesbénye, Rákóczi út 118. szám
alatt összkomfortos családi ház el-
adó. Érd.: 47/360-253, 30/252-
7345. (9)
Tállyán, házhelynek is alkalmas,
7861 m2 telek eladó. A telek teljes
hosszában működő, gáz és szenny-
víz csatornázása készen van. Érd.:
20/341-1584. (9)
Garázs kiadó a Kossuth utca közelé-
ben. Érd.: 20/494-4590. (9)
Bekecsen 85 m2-es, jól karbantar-
tott családi ház eladó. Bolt, posta,
rendelő, iskola, óvoda, buszmegálló
a közelben. Érd.: 30/8363-302. (9-
13)
Vilmány, Fő út 58. szám alatt, 100
m2-es, tehermentes családi ház
1740 m2 telken nyári konyhával el-
adó vagy szerencsi, Szerencs kör-
nyéki családi társasházra cserélhető.
Érd.: 30/714-8813. (9)
Legyesbénye, Jókai út 14. szám
alatt családi ház eladó. Érd.:
70/2408-278. (9)
Szerencsen 50 m2-es, bútorozatlan
lakás hosszú távra kiadó. Érd.:
20/459-8092. (9)
Szerencs, Erzsébet utca 5/A. 717
m2 telken lévő 85 m2-es lakóház (2
szoba, konyha, kamra, fürdőszoba)

eladó. Az épület szerves részét ké-
pezi egy 45,8 m2-es, ipari árammal
ellátott műhely is. Érd.: 30/859-
3760, esti órákban: 47/362-972. (9)
Szerencsen áron alul emeletes csa-
ládi ház a Tesco és az iskolák köze-
lében eladó. Kétgenerációs lakás-
nak, nagycsaládosoknak, akár vállal-
kozásra is alkalmas. Rendezett ud-
varon, melléképületekkel. Budapes-
ti, miskolci, szerencsi kisebb lakás-
csere is érdekel értékkülönbözettel.
Érd.: 70/655-7576, 47/363-282. (9-
10)
Szerencs, Gyár út 3. 3/3. szám alatti,
első emeleti, 39 m2-es lakás eladó.
Érd.: 20/586-5223. (9)
Szerencs, Jókai út 3. szám alatti, vál-
lalkozásra is alkalmas ingatlan el-
adó. Érd.: 70/342-2980 16-20 óráig.
(9)
Szerencsen szintes családi ház,
térkövezett udvarral, kerttel, vegyes
tüzelésű kazánnal, műanyag nyílá-
szárókkal eladó, a fél ház alatt ga-
rázs. Utolsó ár: 13 000 000 Ft. Érd.:
Szerencs, Bényei út 4/a. 

VEGYESVEGYES
Szerencsen albérletet keresek bér-
ház földszintjén vagy családi ház.
Tel.: 20/317-3616. (9)
Idősgondozást, gyermekfelügyele-
tet, takarítást, vasalást vállalok.
Ugyanitt Bekecsen, nagyon jó he-
lyen, építési telek eladó. Érd.:
70/553-1958. (9)
Káros szenvedélyektől mentes,
megbízható munkavállaló házban és
ház körüli munkákat vállal. Érd.:
70/665-69-03, 20/9388372. (9)
5 kocsi vegyes kő, 2 kocsi fél és
egész tégla (pucolatlan) eladó. Érd.:
47/361-472. (9)

LakosságiLakossági

apróhirdetés

2015. május 29.

Cím: Szerencs, Kassa út 4.
Telefon: 20/981-6065

Elektromos kerékpár
akkumulátor

Elektromos kerékpár
akkumulátor

szakszer új akkumulátor
cseréjét vállalom.

ű bevizsgálását,

Tavaszi és nyári
akkumulátor akció!

motorkerékpár
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Nyitva tartás: kedd-péntek: 7-17 óráig, szombat: 6.30-12 óráig.
Szerencs, Sallai út 18. (a Piactér mellett) Tel : 47/361-074.

SZERENCSI HÚS-VÁRSZERENCSI HÚS-VÁR
Belovecz és Társa Kft.

Étkezési utalványt elfogadunk!Étkezési utalványt elfogadunk!

Dobó Katica úti húsboltDobó Katica úti húsbolt
Nyitva tartás: edd: 7-14 óráig, szerda-péntek: 7-16 óráig,

szombat: 6.30-12 óráig.
k

Szerencs, Dobó Katica út 32., telefon: 47/361-018

Tavaszi akció!Tavaszi akció!

– Sertés tarja, csontos

Sertés oldalas

Sertés dagadó

Sertés láb (első-hátsó)

Müncheni pálcikák

Májas hurka vcs.

Sült, sertés zsír, vödrös (1 kg)

–

–

–

–

–

–

990 Ft/kg

990 Ft/kg

990 Ft/kg

190 Ft/kg

1 120 Ft/kg

690 Ft/kg

400 Ft/kg
A feltüntetett árak az ÁFA-t tartalmazzák.

Grillezzen, főzzön a szabadban!
2015. április 13-tól visszavonásig érvényes.

Szolgáltatásaink:

fénymásolás,

nomtatványok,

bélyegzőkészítés,

gravírozás,

spirálozás.

elikánelikánelikánelikán
apír-írószer nyomtatványapír-írószer nyomtatványapír-írószer nyomtatványapír-írószer nyomtatványPPPP

3900 Szerencs, Kossuth tér 4.

Tel.: 47/362-806, 20/323-7974

Várjuk kedves vásárlóinkat!

E-mail:
citymarketing2004kft@gmail.com

Kreatív termékek, iroda- és iskolaszerek
széles választékát kínáljuk Önöknek

minden nap 8-17 óráig.

Méteráru, rövidáru és lakástextilMéteráru, rövidáru és lakástextil
Szerencs, Rákóczi út 105.

Telefon: 47/364-700, 20/804-5953
E-mail: citymarketing2004kft@gmail.comKelm
e

Kelm
e

Kelm
e

Kelm
e

További újdonságaink:
– nyári méteráruk

pamutvásznak–

Szeretettel várunk mindenkit!Szeretettel várunk mindenkit!

Öltöztesse otthonát új függönyökkel.
Mi segítünk Önnek a kiválasztásban.

Árnyékolja ablakát különféle rolókkal,
rolettákkal, sötétítőkkel.

Végre itt a nyár!Végre itt a nyár!Végre itt a nyár!Végre itt a nyár!

– kárpit anyagok, műbőrök
– karnisok, lakáskiegészítők

Helyben mindent elkészítünk.Helyben mindent elkészítünk.

2015. május 29.



Friss húsok kedvező áron kaphatók!Friss húsok kedvező áron kaphatók!

Sertés comb

Sertés oldalas

Májas hurka

Lángolt kolbász

Szerencsi füstölt

kolozsvári szalonna

Szerencsi Sertéstepertő

Sertés comb

Sertés oldalas

Májas hurka

Lángolt kolbász

Szerencsi füstölt

kolozsvári szalonna

Szerencsi Sertéstepertő

1269 Ft/kg

1249 Ft/kg

949 Ft/kg

1159 Ft/kg

1349 Ft/kg

1699 Ft/kg

1269 Ft/kg

1249 Ft/kg

949 Ft/kg

1159 Ft/kg

1349 Ft/kg

1699 Ft/kg

Az akció 2015. április 17-től módosításig érvényes.

KUPONLÁZKUPONLÁZ
Vásárlásai után 200 Ft-os kupont adunk…

Részleteket keresse
a Húsboltunkban és a www.szermgrt.hu

AKCIÓS TERMÉKEINKAKCIÓS TERMÉKEINK

„Minden falat magyar...”„Minden falat magyar...”

Szerencs, Rákóczi út 107.

Nyitva tartás: kedd–péntek 7–17 óráig,
szombat 7–12 óráig.

Az árak az ÁFA-t tartalmazzák.

Zemplén Tourist Kft. Szerencs, Rákóczi 67.
Tel.: 47361-151 • e-mail: zemplen.tourist@t-online.hu
www. .hu • Eng. szám: R-1787/1998

•

zemplentourist

Részvételi díj: 42 900 Ft/fő
Az ár tartalmazza az utazást, az idegenvezetést,

szállást, félpanziós ellátással.
Külön fizetendő: belépők, utasbiztosítás (500 Ft/fő/nap).

Az út legalább 40 fő esetén indul,

kisebb létszám esetén felár ellenében indítjuk az utat!

Jelentkezni irodánkban
vagy a 47/361-151-es telefonszámon lehet.

Barangolás ErdélybenBarangolás Erdélyben
augusztus 6 -9. (4 nap, 3 éj)

SZERENCSRŐL
(felszállási lehetőség: Miskolc, Halmaj)


